
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015, 

o výkone taxislužby na území Mesta Spišská Nová Ves 

 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi podľa § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov vydáva 

všeobecne záväzné nariadenie, 

o výkone taxislužby na území Mesta Spišská Nová Ves 

 

 

Úvodné ustanovenie 

§1 

Predmet nariadenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje podrobnosti o výkone 

taxislužby a podmienky zriaďovania a užívania stanovíšť vozidiel taxislužby na území 

Mesta Spišská Nová Ves. 

 

2. Mesto Spišská Nová Ves je v súlade s ustanovením § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 

56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestnej 

doprave“) dopravným správnym orgánom a v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 písm. a) 

zákona o cestnej doprave orgánom odborného dozoru. 

 

 

Základné ustanovenia 

§ 2 

Základné pojmy 
 

1. Taxislužba je v súlade s ustanovením § 26 zákona o cestnej doprave 

prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlom taxislužby, ako prepravy jednotlivých cestujúcich 

alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. 

 

2. Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len "stanovište Taxi") je jedno alebo viac 

vyhradených parkovacích miest na prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby. 

 

3. Dopravcom je na účely tohto nariadenia prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktoré je 

držiteľom koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na 

základe zmluvy o preprave osôb vozidlami taxislužby.  

 

4. Dopravca môže ponúkať prepravu osôb vozidlami taxislužby iba na mestom 

určenom stanovišti alebo objednávkovou službou. 

 

5. Dopravca môže poskytovať dopravné služby len spôsobmi podľa zákona o cestnej 

doprave. Na taxislužbu môže byť použité iba vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky v zmysle § 30 

zákona o cestnej doprave. 

 



 

 

Kontrola a sankcie 

§3 

Kontrola dodržiavania nariadenia 
 

1. Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva mesto Spišská Nová Ves 

prostredníctvom Mestskej polície. 

 

2. Mesto v súlade so zákonom o cestnej doprave vykonáva odborný dozor nad 

taxislužbou a kontroluje plnenie povinností dopravcov a prevádzkovateľov taxislužby. 

 

3. Osoba poverená výkonom odborného dozoru je podľa zákona o cestnej doprave pri 

výkone kontroly oprávnená 

a) vstupovať do prevádzkových priestorov technickej základne a do prevádzkovaných 

vozidiel, 

b) nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách, 

c) kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby a záznamové zariadenia vozidiel, 

d) kontrolovať označenie vozidiel povinné podľa zákona o cestnej doprave, 

e) kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny  v taxislužbe, 

f) prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno 

uskutočniť len v pohybujúcom sa vozidle. 

 

 

§4  

Sankcie 

 
1. Mesto Spišská Nová Ves uloží za porušenie ustanovení tohto VZN právnickým 

a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu v zmysle ustanovenia § 27b ods. 1 

písm. a) zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

2. Mesto v súlade so zákonom o cestnej doprave ukladá v prvom stupni pokuty za iné 

správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v taxislužbe, ku ktorým došlo 

v meste. 

 

 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

§5 

Spoločné ustanovenia 

 
1. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti o výkone taxislužby, musia byť v súlade s 

ostatnými predpismi, najmä v súlade so zákonom o cestnej doprave. 

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Príloha č. 1 - „Prevádzkový poriadok pre 

stanovištia taxislužby“, ktorej obsahom sú podmienky zriaďovania a užívania stanovíšť 

taxislužby v meste Spišská Nová Ves. 
 

 

 

 

 



 

 

§6 

Zrušovacie ustanovenia 
 

1. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje doteraz platné 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 3/2007 o zriaďovaní a užívaní 

stanovíšť taxislužby na osobnú prepravu na území Mesta Spišská Nová Ves. 

 

 

§7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves od 14. 9. 2015. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení na zasadnutí dňa 30. 9. 2015, pod č. 87/2015; všeobecne záväzné 

nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 5. 10. 2015 a nadobúda účinnosť 

dňom 20. 10. 2015. 

 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
    primátor mesta 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015, 

o výkone taxislužby na území Mesta Spišská Nová Ves 
 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

pre stanovištia taxislužby 

 

 
Prevádzkový poriadok pre stanovištia taxislužby je vypracovaný v súlade s VZN 

Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2015, s ustanoveniami § 26 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. 

o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenia 

 
1. Prevádzkový poriadok pre stanovištia taxislužby v meste Spišská Nová Ves 

upravuje podmienky pre vykonávanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby na území mesta 

Spišská Nová Ves na miestach k tomuto účelu určených mestom a o podmienkach 

zriaďovania a užívania stanovíšť taxislužby v meste Spišská Nová Ves. 

 

2. Prevádzkový poriadok pre stanovištia taxislužby v meste Spišská Nová Ves je 

záväzný pre všetkých dopravcov, ktorí prevádzkujú osobnú dopravu vozidlami taxislužby na 

stanovištiach na území Mesta Spišská Nová Ves. 

 

 

Čl. 2  

Zriaďovanie stanovíšť Taxi 

 1.  Mesto Spišská Nová Ves určuje stanovištia vozidiel taxislužby na území mesta, ich 

kapacitu a označenie dopravnými značkami. 

2. Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva na vyhradené parkovanie na 

stanovišti taxislužby na miestnych komunikáciách a ich súčastiach a na iných verejných 

priestranstvách Mesta Spišská Nová Ves, na základe žiadosti dopravcu alebo ním poverenej 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby, vydáva príslušné oddelenie MsÚ Spišská Nová Ves. 

Žiadateľ je v žiadosti povinný predložiť: identifikačné údaje, kópiu koncesnej listiny, 

obdobie, na ktoré žiada užívanie verejného priestranstva, požiadavku na konkrétne stanovište 

taxislužby a počet miest, výpis z obchodného registra (ak je žiadateľ zapísaný v registri, alebo 

sa na neho vzťahuje povinnosť byť zapísaný v obchodnom registri). 

            3. Daň za užívanie verejného priestranstva na vyhradené parkovanie vozidiel 

taxislužby mesto vyrubí v zmysle podmienok aktuálne platného VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  



 

 

           4. Určenie stanovišťa Taxi na iných priestranstvách, ktoré v územnom obvode mesta sú 

vo vlastníctve alebo držbe právnických alebo fyzických osôb okrem vlastných priestorov 

dopravcov, na základe písomnej žiadosti dopravcu alebo ním poverenej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby vydáva mesto. V takom prípade je dopravca povinný s podaním žiadosti 

o určenie stanovišťa predložiť aj písomný súhlas s úradne overeným podpisom vlastníka 

komunikácie alebo plochy so zriadením stanovišťa Taxi na takomto priestranstve. Za takýto 

súhlas sa bude považovať aj písomná zmluva o nájme na daný účel. 

 

5. Určenie umiestnenia a použitia dopravného značenia vydáva mesto. 

  

6. Zriadenie stanovišťa Taxi na miestnych komunikáciách a ich súčastiach a na iných 

verejných priestranstvách Mesta Spišská Nová Ves a jeho označenie príslušnými dopravnými 

značkami bude zabezpečované na náklady mesta, pokiaľ sa nedohodne inak. 

 

7. Mesto z vlastného podnetu vzhľadom k celkovej dopravnej situácii a dopytu po 

službách taxislužby na svojom území určilo tieto lokality pre stanovištia Taxi: 

a) stanovište pri železničnej stanici na Fabiniho ul. – max. 16 parkovacích miest, 

b) stanovište pri autobusovej stanici na Chrapčiakovej ul. – max. 5 parkovacích 

miest, 

c) stanovište pri Slovenskej pošte na Štefánikovom nám. – max. 18 parkovacích 

miest. 

 

 

Čl. 3  

Užívanie stanovišťa Taxi 

1. Na stanovišti Taxi je oprávnené stáť výlučne vozidlo taxislužby dopravcu, ktorý:  

a) má oprávnenie vykonávať taxislužbu na území mesta Spišská Nová Ves 

v zmysle koncesie 

b) má zaplatenú daň za užívanie verejného priestranstva vyhradeného ako 

parkovacie miesto vozidiel Taxi 

2. Na stanovišti Taxi môžu stáť iba vozidlá ponúkajúce prepravu cestujúcich, pričom 

cestujúci má právo vybrať si ktoréhokoľvek z nich. Pri státí na stanovišti je vodič povinný 

zdržiavať sa vo vozidle alebo jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť 

prepravu.  

3. Vodič a vozidlo taxislužby musia spĺňať podmienky podľa zákona č. 56/2012 Z. z.  

o cestnej doprave. 

4. Vodič taxislužby na stanovišti Taxi nesmie neprimerane, najmä v čase nočného 

pokoja od 22.00 do 06.00 hod., obťažovať svoje okolie motorom v chode, nevhodným 

správaním, používaním zvukových výstražných znamení, rádiostaníc a rozhlasových 

prijímačov, a pod.  

5. Vodič taxislužby nesmie úmyselným spôsobom znečisťovať stanovište Taxi a jeho 

okolie.  

 



 

6. Užívatelia stanovišťa Taxi sú povinní z naliehavých dôvodov verejného záujmu vo 

výnimočných prípadoch krátkodobo uvoľniť podľa požiadaviek správcu komunikácie (najmä 

pri zimnej údržbe) alebo pokynov polície, parkovacie miesta na stanovišti Taxi.  

7. Pri usporiadaní verejných akcií (Spišský trh, Vianočný trh, iné verejné akcie 

usporiadané a povolené Mestom Spišská Nová Ves) môže byť užívateľovi stanovišťa Taxi 

určené aj státie mimo vyznačeného stanovišťa. 

 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
    primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


